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Vánoční ladění
Milí čtenáři.
Vánoce jsou za dveřmi, i když sníh se někde zapomněl. Jinak je ale všechno, jak má být. Na náměstí Republiky
stojí nejkrásnější vánoční strom v ČR (alespoň doufáme, že zase vyhraje), obchody a nákupní centra praskají ve
švech, lidi jsou fakt úplně všude, takže se stejně nedá nic koupit, doma nám hrozí generálním úklidem, mladší
brácha neustále chodí a ptá se, kdy už přijde Ježíšek. A tohle mají být svátky klidu?
Mají. A my víme, jak na to. Ukažte, že máte starost o vánoční pohodu a upečte! No, upečte asi není to správné
slovo, spíš připravte pro rodinu sladké překvapení. Máme pro vás dva jednoduché recepty, které se dají
zvládnout za chvíli, a budete slavní.
Přejeme vám úspěch při tvoření a obdiv všech vašich blízkých. Užijte si Vánoce i zimní prázdniny, zavřete budík
do skříně a naberte sily do nového roku 2015. Doufáme, že se i příští rok budeme půlročně setkávat v našem
časopisu.
Vaši redaktoři a dopisovatelé

Tatrankové kuličky
Doba přípravy: 20 minut
Potřebujete:
3 čokoládové tatranky
200 g měkkého másla
200 g moučkového cukru
100 g kokosu
40 g kakaa
1 lžíce rumu
Postup: Do mísy nastrouháme tatranky, přidáme všechny ostatní suroviny. Všechny ingredience
promícháváme, dokud se nespojí. Tvoříme kuličky, které následně obalujeme v kokosu.
http:// www.spektrumzdravi.cz/jednoduche-a-vyborne-vanocni-cukrovi-na-posledni-chvili

Rafaello
Doba přípravy: 20 minut
Potřebujete:
200g kokosové moučky
200ml slazeného kondenzovaného mléka
Oloupané mandle
Postup: V míse vypracujte z kokosu a mléka bílou hmotu a nechte ji 30 minut vychladit. Do kousků
těsta zabalte mandli a vytvarujte do kuliček. Ty pak obalte v kokosové moučce. Některé kuličky
můžete ozdobit čokoládovou polevou.
http://www.toprecepty.cz/recept/9221-jednoduche-rafaelo-kulicky/
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Na slovíčko s …
Od září učí na naší škole řada nových tváří. Dvěma z nich, paní učitelce Kateřině Hamplové (KH) a panu
učiteli Pavlu Pelcrovi (PP), jsme položili pár zvědavých otázek.

1.
Odkdy jste chtěl stát se učitelem? Chtěla jste být
učitelkou už od dětství?
PP: Přestože jsem po maturitě rok studoval učitelství
matematiky a tělesné výchovy v Českých Budějovicích,
pracoval jsem na přijetí na FTVS UK. Stále jsem doufal
v nějaké uplatnění v oblasti sportu. Když jsem však ve
4. ročníku zahlédl inzerát pro zájemce o učitelství na
sportovní základní škole, chtěl jsem to zkusit a již jsem u této
profese zůstal.
KH: Ne, to ne. V dětství jsem chtěla být kouzelnicí nebo vílou
a později malířkou. Vlastně jsem nikdy nechtěla pracovat. Až
na vysoké škole jsem si uvědomila, že se chci věnovat tomuto
povolání.
2. Jaký je váš oblíbený světový a český fotbalový tým? Pokud to není Viktorka, proč jí nefandíte?
Jaká je Vaše oblíbená kniha?
PP: Můj oblíbený fotbalový tým byl, je a bude Viktorka Plzeň. Troufám si tvrdit, že nepatřím k těm,
kteří se stali fanoušky až v posledních letech na základě dosažených úspěchů. Již na střední škole jsem
chodil točit šálou ještě na starý Štruncák, kde jsme z obrovské vzdálenosti mezi hřištěm a tribunami
hráče pouze tušili. V posledních letech jsem za Viktorkou podnikl několik výjezdů: do azylu na Spartu
a Slavii při rekonstrukci plzeňského stadionu, do Kodaně, Schalke, Milána a na Bayern Mnichov na
Ligu mistrů, resp. Evropskou ligu. Sleduji však také výsledky fotbalové Slavie, protože jsem 8 let
působil na spolupracující sportovní základní škole a několik hráčů fotbalového áčka (včetně např.
Petráka z Bundesligy) jsem učil. Měl jsem možnost nahlédnout pod pokličku přípravy celé mládeže,
kde si myslím, že to dělají velice dobře. Proto ten zájem. Ze zahraničních soutěží jsem vždy nejvíce
sledoval anglickou Premiere League, zejména Manchester United.
KH: Těch je tak sto, ale pokud mám jmenovat jenom jednu, tak vyberu Krysaře od Viktora Dyka.
3. Máte facebook? Používáte sociální sítě (rád/a, často)?
PP: Facebook jsem používal dříve, z praktických důvodů jsem účet zrušil. V současné situaci nijak
nepociťuji potřebu vše obnovit.
KH: Momentálně uvažuji, že bych svůj profil úplně zrušila, ale je mi líto kontaktů, které bych ztratila, a
koncertů a výstav, o kterých bych nevěděla, takže jsem na vážkách.
4. Můžete nám svěřit svůj největší trapas?
PP: Trapasů mám spoustu. Od nazvání některých plnoštíhlých žen těhotnými přes trapné okamžiky
vůči svým příbuzným až po choulostivé momenty z „telecích“ let.
KH: Jsem magnet na trapasy, nejspíš se ještě nějakého do konce roku dočkáte.
Každého zvlášť jsme také potrápili:
5. Mezi vaše záliby patří prý vaření - můžete nám dát nějaký výborný recept
PP: Vařím moc rád, upřednostňuji však strategii občas a hodně, nikoliv málo a každý den. K vlastnímu
receptu jsem se zatím nedopracoval a pravděpodobně se tak nikdy nestane. Rád čerpám z kuchyně
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Zdeňka Pohlreicha (vždy mi však z jeho receptů minimálně polovina ingrediencí chybí, takže jsem to
vzdal). Rád dělám lasagne, chilli con carne, přes léto moc rád griluji a v peci zkouším různá masa.
Také dělám dobrý sáčkový čaj.
6. Náš časopis zjistil, že se Vám líbí noční motýli. Co vás na nich zajímá?
KH: „Můry“ jsou vizuálně nádherné, zblízka vypadají jako
plyšáci a mají úžasné vlastnosti. Hlavně lišajové, které mám
nejraději. Ti dokáží v letu předhonit auto na dálnici a
zvládnou přeletět Alpy, někteří k nám totiž migrují jako tažní
ptáci ze Středomoří
7. Proč jste zvolil život na venkově? Co vám přináší,
nebo bere?
PP: Na venkově jsem se narodil a k rodné hroudě (po živých
konzultacích s manželkou) se zase vrátil. V podstatě 13 let
jsem strávil stylem přes týden v Praze, o víkendu doma
v Prádle a celkem mi to vyhovovalo. Nepatřím k těm, kteří
na Prahu jen nadávají. Pokud se v ní člověk trochu
zorientuje, může se mu zde líbit. A já si nakonec asi zvyknu
všude. Na venkov jsem se vrátil především kvůli vlastní
rodině a plánovaným dětem. Chtěli jsme, aby vyrůstaly ve venkovském prostředí, v rodinném domku.
Také zde máme naše rodiny (manželka pochází ze stejné vesnice), jsme nejmladší z našich sourozenců
a všichni se rozutekli, takže zde hrála roli i nějaká odpovědnost vůči rodičům a jejich budoucím
potřebám.
8. Kdo je pro vás nejzajímavějším mužem na světě?
KH: Můj milý mi jistě promine, když řeknu, že Tim Burton. Režisér, animátor, výtvarník, a teď dokonce i
spisovatel.
9. Víme, že vás oblíbený spisovatel je zastáncem eutanázie. Jaký na ni máte názor vy?
KH: Jsem pro. Jen by asi bylo zdlouhavé a obtížné stanovit podmínky nutné k jejímu uzákonění. Jednou
to snad bude možné i u nás.
10. Jak dbáte na dobrou životosprávu coby sportovec?
PP: Upřímně, nikdy jsem příliš dobrou životosprávu nedodržoval. Všechny svoje hříchy jsem však
napravoval opravdu častou a různorodou pohybovou aktivitou. Bohužel, v současné době mi zbývají
ty hříchy, času pro sport však ubývá. Také to tak vypadá… Jsem však typ, který se v zimě obalí a na
jaře zase shazuje, prostě mi asi nesedí ty dlouhé zimní večery…
11. Učíte raději češtinu, nebo výtvarnou výchovu?
KH: Umění jako umění. O literatuře si povídám stejně ráda jako výtvarném umění.
12. Jaký byl největší sportovní úspěch vašeho žáka?
PP: V mém předešlém působišti (ZŠ Vladivostocká, později přejmenovaná na ZŠ Eden) jsme se
každoročně stávali vítězi POPRASKU (Poháru pražských základních škol), žáci dosahovali opravdu
skvělých sportovních výkonů, ke kterým však měli určité tělesné dispozice, a také tomu odpovídala
náplň jejich volného času. Pro učitele tělocviku to byla krásná práce.
Zvědavé otázky položily Anna Hostašová, 8. A, Paula Polanecká, 9. A
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Otázková štafeta
Zkusili jsme uspořádat otázkovou štafetu. Oslovení účastníci museli zodpovědět otázku, kterou jim položil
předchozí účastník, a pak vymýšleli otázku pro někoho, koho si sami zvolili. Podívejte se s námi, jak to dopadlo.
Začínali jsme otázkou pro paní učitelku Tauchenovou:
Kdybyste nebyla učitelkou, jaké jiné povolání byste chtěla dělat?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že od 3. třídy jsem chtěla být učitelkou, o žádném jiném povolání
jsem nikdy nepřemýšlela.
Paní učitelka položila otázku paní učitelce Broulíkové:
Co se ti líbí na Plzni?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že vyhledávám
kulturní akce, moc mi vyhovuje nabídka akcí v Plzni, obzvlášť se těším na Plzeň 2015.
Ptám se paní učitelky Kubové: V jaké historické době bys chtěla žít?
Odpověď: Ve starověkém Řecku, v nějaké bohaté rodině, zúčastňovat se hostin, promluvit si
s filozofy, procházet se po tržišti. V Řecku jsem byla, prošla jsem si památky.
Mám otázku pro Filipa Jandu: Co ti přináší neustálé sledování mobilu?
Odpověď: Nic. Jen se nudím, nebo si potřebuju upravit vlasy.

Ptám se Pavla Fotra: Jaký si zažil v životě největší trapas?
Odpověď: V 6. třídě na akci školy Den naruby, převlékl jsem se za holku. Tím trapasem byla
cesta domů v tomto oblečení. MNĚ to nepřišlo divné.
Pavel se zeptal pana učitele Pelcra: Jaká sportovkyně na světě Vám přijde nejvíce sexy?
Odpověď: Katka Emmons, má krásné uhrančivé oči….
Posílám otázku paní učitelce Svobodové: Kteří dva učitelé naší škole jsou Tvoji nejoblíbenější?
(Poznámka redakce: Na naší škole jsou jenom dva učitelé )
Odpověď: Pelcr a Kotál – copak mám jinou možnost?
Posílám otázku paní učitelce Husákové: Už Ti někdy při chemii něco
vybouchlo?
Odpověď: Vybouchlo toho víc… Je dobré ředit kyseliny na vhodnou
koncentraci, hlavně když se do ní dává zinek.
Henny Svobodová, 9. A
Tak hlavně že to nedopadlo jako s těmi horolezci … :-)
Dva nezkušení horolezci spadnou do rokle a jeden z nich říká:
"Kéž by tu byl Boryš! Ten by nám pomohl."
A po chvíli zase. A takhle to říká celý den.
Večer už tomu druhému došla trpělivost a ptá se: "Co máš pořád s tím Boryšem?"
A první odpovídá: "No, v naší hymně se přece zpívá: Boryš-umí-po-skalinách."
5

Co možná nevíte …
Víte, že …?
Vůbec nejstarším stromem, který byl na Zemi zdokumentovaný, je Old Tjikko. Tento na první pohled
nenápadný smrček je však starý 9550 let a roste v Tokiu.
Nejstarším stromem, který drží prim
v kategorii nejstarších neklonovaných
stromů, je Methuselah. Podle počtu
letokruhů byla tato borovice z Kalifornie
v roce 2013 stará 4846 let.
Methuselah

Old Tjikko
Nejvyšší strom světa
Hyperion, nejvyšší strom světa, roste v Kalifornii a měří 115,6
metru, ale vědci tvrdí, že by mohl být ještě o něco vyšší. Do
jeho špičky se totiž nedávno pustil datel. Na obrázku ve
srovnání s nejvyššími stavbami světa.
Nejširší strom na světě
El Árbol de Tule je jeden z těch malých stromů, které
dlouhodobě přežívají v blízkosti člověka, a to již 1400 let. Má
ohromný průměr kmene 14,05 metru a měří 42 metry
po obvodu kmene.

El Árbol de Tule

Hyperion

Největší strom

Největší strom není ani nejvyšší, ani ten nejširší, je to strom s největším
objemem dřeva. Jeho jméno je General Sherman a co do objemu dřeva
je označován za největší strom na světě. Jeho kmen váží 1385 tun.
Patrik Šísl, 8. B

General Sherman

Čerpání: http://www.drevostavitel.cz/clanek/nejstarsi-nejvyssi-nejsirsi-a-nejvetsi-stromy-sveta
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Co možná neznáte …
The Tap Tap
Kapelu The Tap Tap v roce 1998 založil a dodnes vede Šimon Ornest jako zájmový hudební kroužek
na internátu pro střední školy JÚŠ (Jedličkův ústav a školy). Soubor, kde hrají převážně handicapovaní
studenti a absolventi JÚŠ, se postupem času vypracoval na úspěšně vystupující skupinu. Tap Tapem
prošlo za dobu jeho historie už více než 40 členů. Kapela je otevřena nejen studentům JÚŠ, ale všem
handicapovaným, kteří mají zájem hrát. Využívají hlavně bicí nástroje (bicí souprava, bonga, conga,
timbáles, elektronické padové bubeníky aj.). Na doprovodné nástroje (tuba, saxofon, příčná flétna a
piano) hrají hostující profesionální hudebníci
The Tap Tap vydal v roce 2006 vlastní CD Hopšidyridy, které soubor natočil ve studiu SONO
Records společně s ukrajinskou kapelou Huculyk.
Další CD - Párty na kolečkách - bylo vydáno v dubnu 2010. Jako hosté na něm vystupují Tomáš Hanák,
Matěj Ruppert, Dan Bárta, Ondřej Hejma a David Koller.
Zatím poslední CD The Tap Tap V Opeře vyšlo na jaře roku 2011. Jedná se o záznam živého koncertu.
Na něm můžete poprvé slyšet i hit Řiditel autobusu.

p. uč. Hana Broulíková

http://www.jus.cz/TheTapTap

LEDApple
LEDApple je jihokorejská hudební pětičlenná kapela, která debutovala roku 2010 pod záštitou
společnosti STARKIM Entertaiment.
Jejich název tvoří dvě slova:
Částí LED z názvu skupiny Led Zeppelin vysvětlují, že chtějí zářit jako ledka. Zkratka vznikla ze slov
Logic Egoism Delete (logické odstranění sobeckosti).
Slovo Apple zvolili jako symbol svěžesti a mládí.
Hudební styl skupiny se postupem času měnil z rocku až
na k-pop (korejská populární hudba).
Ani seskupení hudebníků nezůstávalo stejné.
Dohromady se skupina potýkala se třemi změnami
členů, kvůli zdravotním a osobním důvodům. Avšak
tímto smutná historie nekončí. Společností STARKIM
bylo oznámeno, že na konci roku 2014 odejdou tři
členové kvůli osobním zájmům a svému zdraví. Takže
s novým rokem 2015 se můžeme těšit i na novou tvář
LEDApple.
Nikita Kručenska, 9. A
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Okénko Žákovského parlamentu

zdroje-obrázek: www.askkpop.com, informace:www.ledapple.webnode.cz

V září se konalo jmenování Žákovského parlamentu Top 28, při
kterém si mohli žáci z celé školy prohlédnout všechny zástupce
jednotlivých tříd a seznámit se s tím, k čemu se zavazují.
Na jedné z prvních schůzí parlamentu jsme plánovali akce na letošní
školní rok, např. sběr papíru, sbírku pro psí útulek a fotosoutěž. Navíc
jsme se seznámili s projektem „Čtení pomáhá“.
Čtení pomáhá (www.ctenipomaha.cz) je projekt, který každý rok
rozdá kolem 10 milionů korun na dobročinné účely. Žáci prvního a
druhého stupně a středních škol mají možnost vybrat si knížku ze své,
či vyšší kategorie, kterou přečtou. Následně vyplní online testík se
čtyřmi otázkami k přečtené knížce. Pokud správně odpovíte,
dostanete kredit 50 Kč, který darujete na charitu některému sdružení ze seznamu, který je také
součástí stránek. Tak proč si nepřečíst pěknou knížku a nepomoct?
V říjnu jsme se s parlamentem vydali na exkurzi do
truhlářské dílny, kde jsme měli možnost zhlédnout
tvorbu makety lodí do průvodu k příležitosti projektu
Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, který se
bude konat v lednu.
Každý ročník dostane jednu společnou loď, kterou
v rámci výtvarné výchovy či pracovních činností nabarví
a vyzdobí podle svého gusta. Některé lodě jsou stále
k vidění v chodbě u šaten a na některých se již pracuje.
Občas je problém s domluvou dvou tříd na výzdobě
společné lodi, ale vše se dá vyřešit.
V listopadu nás ještě čekalo vyhodnocení fotosoutěže a navštívili nás zástupci rodičů ze školské rady.
Vyprávěli nám o jejich práci ve školské radě a navrhli nám jeden zajímavý projekt, který nese prozatím
název Vysvědčení škole.
Na naší škole je již tradicí, že deváťáci ve spolupráci se žákovským parlamentem chystají pro své
mladší spolužáky a děti z MŠ Mikulášskou nadílku. Letos ta odpovědnost padla na nás, 9. A, a já až
doteď netušila, jakou práci dá zorganizovat tak velkou akci! Museli jsme si totiž nejen sehnat
potřebné kostýmy, ale hlavně se domluvit mezi sebou, kdo za co půjde. A i když nám na poslední
chvíli onemocněl jeden z Mikulášů, zvládli jsme
vše zdárně připravit. V pátek 5. prosince jsme pak
ve dvou týmech obešli všechny třídy. Na 1. stupni
se na nás už těšili a předvedli nám i básničky, zato
na 2. stupni jsme si s nějakými zlobivými třídami
užili! Nezapomněli jsme však ani na naši paní
ředitelku, učitele a paní kuchařky… Myslím, že se
nám tahle nadílka podařila a pro nás všechny to
byl krásný zážitek.
Nikita Kručenska, Daniela Šedivcová, 9. A
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Cestování

Regensburgsko-plzeňská procházka v korunách stromů
Ve středu 20. října. 2014 se konala společná akce naší a regensburgské školy. Vybraní žáci se vydali
autobusem s paní učitelkou Pavelkovou na místo setkání, do německého Wald Wipfel Wegu, kde byl
naplánovaný společný program, procházka v korunách stromů. Dlouhá cesta a špatné počasí
zapříčinily, že jsme cestou začali skoro všichni usínat. Někdo poslouchal písničky, někdo si povídal a
někdo spal. Do našeho cíle, Wald Wipfel Wegu, jsme přijeli okolo 11. hodiny. Začali jsme si říkat, jestli
jsme neměli zůstat v ČR. Sněžilo a chvílemi i dost hustě. Po chvíli nám začaly mrznout prsty u nohou.
Vydali jsme se na cestu do korun stromů. Chvíli foukalo tak moc, že se celá konstrukce hýbala natolik,
až jsme se obávali jejího zhroucení. Naštěstí jsou zdejší stavby na větrné počasí nejspíše přizpůsobeny
a nespadli jsme. Cestou jsme se rozdělili do skupin. Téměř vždy tvořili skupinu dva Češi a dva Němci.
Dostali jsme pracovní listy a začalo plnění úkolů. V té zimě se naneštěstí nedalo psát, a tak jsme
jenom chodili, což bylo za daných okolností nejlepší. Šli jsme se podívat do podivných jeskyní, kde
jsme mohli vidět různé optické klamy a další zajímavé jevy. Dlouho jsme se ale nezdrželi, neboť
všichni jsme se už těšili do příjemně vyhřáté kavárny. Tady si dal skoro každý horkou čokoládu, štrůdl
a hranolky. Spokojení a ohřátí jsme vyrazili do podivuhodného domu, který stojí na střeše.
V něm jsme si prošli různé obrácené místnosti, ze kterých se lidem dost často dělalo špatně. Pak už
jen závěrečné focení a nástup do autobusu, který nás dovezl až zpátky ke škole.
Plni zážitků jsme se rozešli domů.
Tomáš Mráz, 9. A

Návštěva vánočního Regensburgu
Ve středu 10. prosince vyrazili žáci 8. C a 9. A spolu se školním sborem „nasát“ atmosféru Vánoc do
naší partnerské školy v Regensburgu. První překvapení na nás čekalo hned ráno. Před školu pro nás
totiž přijel autobus Viktorie Plzeň, se kterým jezdí naši plzeňští fotbalisté. Po veselé cestě nás ve škole
přivítali milí studenti a učitelé. Čekalo na nás i příjemné překvapení. Byly tam totiž tři dívky a jeden
chlapec, kteří uměli česky. Hodně jsme se divili, ale byli jsme rádi, že si můžeme popovídat. Děti byly
milé, sympatické a byla s nimi legrace. Rozdělili jsme se do několika skupin, kdy každá skupina měla
svůj program.
Čekala na nás výroba vánočních hvězdiček, hra na ukulele, zpívání a mluvení v němčině. Po příjemně
stráveném dopoledni nás čekal oběd a zkouška
sboru.
Po obědě jsme šli ještě na chvíli na hřiště u školy a
pak už HURÁ na vánoční trhy do města. Na náměstí
v Regensburgu nás čekala příjemná vánoční
atmosféra, hrála hezká hudba a všude to vonělo po
svařáku a dalších vánočních specialitách. Počasí
nám moc nepřálo, ale náš sbor, který na trzích
zpíval, určitě všem zlepšil náladu. Na závěr výletu
jsme si všichni dali místní specialitu, palačinku
s nutellou nebo s ovocem.
Cesta domů nám příjemně utekla a dobrá nálada nás neopustila ani doma. Byl za námi úžasný den, ve
kterém jsme mohli poznat mnoho sympatických lidí, mnoho krásných míst a věcí.
Magdaléna Janochová, 8. C, Linda Kohútová, 9. A
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Fotoromán - Lovestory

10

11

Zábava

Křížovka:
1. Svátek 24. - 26. 12?
2. Jaký měsíc je před prosincem?
3. Kdo vzdělává žáky?
4. Čím se rýsuje ve škole?
5. Co skoro každá rodina kupuje na Vánoce?
6. Co se dává pod stromeček?
7. Kdo řídí školu?
8. Přístroj na limonády a bagety ve škole?

Uhádneš, kdo je kdo?
1. Jsem fotbalista, hraju za Barcelonu. Nosím na
dresu číslo 10. Mám syna.
2. Jsem hokejista, pocházím z Čech, ale hraju v NHL.
Několik let jsem hrál v ruském týmu.
3. Narodil jsem se v roce 1972. Na dresu mám číslo
10. Hrál jsem za Spartu, ale nejlépe mi to šlo ve
Viktorce Plzeň, kde jsem byl kapitánem.
4. Jsem fotbalista. Na dresu nosím číslo 7 a hraju za
Real Madrid. Říkají, že jsem jeden z nejlepších
hráčů na světě.

1.
2.
3.

“Jean,
dojděte mi natrhat
jahody.“
„Ale, pane, vždyť je
zima!“
„Dobře, půjčte si moje
rukavice.“

4.
5.
6.
7.
8.

Znáš počítačové hry? Zjistíš to v tomto
malém testu.
1. Kdo vytvořil hru GTA V?
⃝ Rockstar Games
⃝ Valve
⃝ Ubisoft
2. Kdo vytvořil hru Counter strike 1.6?
⃝ ISOFT
⃝ Rockstar Games
⃝ Valve
3. Kdo vytvořil hru Assassins Creed Unity?
⃝ Valve
⃝ Ubisoft
⃝ Rockstar Games
4. Jaká z těchto her je simulátorem kozy?
⃝ Goat Simulator
⃝ Euro Truck Simulator
⃝ GTA San Andreas
5. Jaká z těchto her je simulátorem života?
⃝ The Sims
⃝ Bulánci
⃝ F1 2014
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Vylušti sudoku
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Přistoupí knihovník k blondýnce:
„Pozoruji vás už asi hodinu. Proč pořád čtete jen
první stranu té knihy?“
Blondýnka se podiví: „Jé, a ono jich je víc?“
Zdroj: http://www.vtipy.net/

Píšeme si pro radost
Houbička Ida

Byla jednou jedna

Ida, která rostla v krásném zeleném

kamarádů, ale všechny je utrhli

pořád sama. Byla z toho

. Čas plynul jako

. Měla tam spoustu

a houbička byla v

. Jednoho dne ji našel

. Snažil se ji utrhnout,

jenže mu to nešlo, protože houbička měla velmi silné
Druhý den přišel

. Uviděl

a napadlo ho, že ji dá své

. Protože měl sílu, hned se mu
si ji

. Pak musel jít
, aby něco

podařilo vytrhnout. Strčil ji do

. Jelikož byla Ida velmi vzácná, jeho žena z ní měla velikou

z ní výbornou

. Ida byla

, že

a že byla konečně užitečná. Zazvonil

,

.

a jejich

a odnesl
. Uvařila

chutnala

a pohádky byl

KONEC.

Anna Hostašová 8. A, Paula Polanecká 9. A

Řešení úkolů ze s. 13:
Kdo je kdo?
Messi, Jágr, Horváth, Ronaldo
PC hry - správné odpovědi:
1. Rockstar Games
2. Valve
3. Ubisoft
4. Goat Simulátor
5. The Sims
Tajenka křížovky: Viktorka
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Poděkování patří paní ředitelce Jedličkové za
umožnění tisku, paním učitelkám Broulíkové a
Horešovské za příspěvky, všem vám, kteří jste nám
pomohli číslo vytvořit.
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